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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka:

L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana

1 Kalendarz 13 planszowy (razem z 
okładką)

Projekt  Zamawiającego

Środek kalendarza (12 plansz):
 format: 420x560 mm, +/- 50 mm,
 papier: offset 200g, +/- 10g, CMYK 4/0
 dolne narożniki zaokrąglone

Okładka kalendarza (przód)
 format: 420x590 mm, +/- 50 mm,
 papier: karton 600g,  +/- 20g, kaszerowany, CMYK 4/4

Oprawa:
 spirala metalowa obleczona plastikiem, kolor: biały, do zawieszenia po

krótszym boku

Koperty
 format: dostosowany do wymiaru kalendarza 
 jednostronnie bielony karton 350g
 nadruk: ok. 100x100 mm, +/- 30 mm, CMYK 2/0
 nakład: 750 szt.

1500 sztuk:
- 750 szt. w kopertach
- 750 szt. bez kopert

2 Kalendarz trójdzielny Projekt kalendarza - Zamawiający
Projekt kalendarium – wzór Wykonawcy zaakceptowany przez 
Zleceniodawcę

Format kalendarza: 330x800 mm (+/- 30 mm)

Główka kalendarza:
 format: 330mm (+/- 30 mm) x220 mm (+/- 20 mm)

1500 sztuk:
- 500 szt. w kopertach
- 1000 szt. bez kopert



 główka wypukła
 kolorystyka: CMYK, 4/0
 folia mat
 dziurka do zawieszenia

Plecy kalendarza (tło kalendarium)
 karton 300g
 format: 330x580 mm (+/- 30 mm) 
 kolorystyka: CMYK, 4/0

Kalendarium:
 wzór drukarni, zaakceptowany przez Zamawiającego
 format: 295x135 mm (+/- 20 mm), dostosowany do wymiarów pleców 

kalendarza
 papier – offset 90g
 trzy odrębne kalendaria po 12 kartek

- pierwsze kalendarium – od grudnia 2016 do listopada 2017
- drugie kalendarium – od stycznia 2017 do grudnia 2017
- trzecie kalendarium – od lutego 2017 do stycznia 2018

 kolory papieru poszczególnych kalendariów: środkowe – 
kremowe/białe, boczne – białe

 kolorystyka nadruku: czarny/grafitowy + czerwony
 dwu lub trójjęzyczne – PL, GB lub PL, GB, D
 numeracja tygodni 
 każda część kalendarium zawiera imieniny i święta w języku polskim
 bloki kalendarium klejone i doklejane do pleców

Opaska z przesuwanym okienkiem, wskazujące aktualną datę – kolor 
czerwony.

Koperta do kalendarza: 
 format dostosowany do kalendarza trójdzielnego po złożeniu
 jednostronnie bielony karton 250g
 koperta składana (nieklejona)
 okienko w kopercie: 290x180 mm (+/- 10 mm)
 nakład: 500 sztuk



3 Kalendarz plakatowy 
(jednoplanszowy)

Projekt Zamawiającego

 format: B1 (680x980 mm, +/- 20 mm)
 papier: kreda 200g
 kolorystyka: CMYK, 4/0
 lakier UV blask
 druk jednostronny
 oprawa: listwa metalowa, biała z zawieszką po krótszym bloku

600 sztuk

4 Kalendarz listkowy Projekt Zamawiającego

 format: 100x65 mm
 papier: karton dwustronnie kredowany 285g,
 kolorystyka: CMYK, 4/4
 folia błysk dwustronna
 zaokrąglone brzegi
 2 rodzaje awersów, 1 rewers

4 000 sztuk:
- 1 rodzaj – 2000 szt.
- 2 rodzaj – 2000 szt.

5 Kalendarz książkowy Wnętrze kalendarza
 wymiary bloku - 210x260 mm (+/- 10 mm),
 blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony
 papier biały offset, gramatura min. 90 g/m2, 
 perforacja narożna, registry niewycinane,
 układ  tygodniowy  pionowy  –  tydzień  na  dwóch  stronach,  podział

godzinowy dnia pracy, na dole małe kalendarium + miejsce na notatki,
 kalendarium  w języku  polskim  –  wzór  Wykonawcy  zaakceptowany

przez Zamawiającego,
 oznaczenie  dni  tygodnia,  świąt  oraz  imienin  w języku  polskim,  dni

świąteczne  w  kolorze  czerwonym,  odróżniającym  się  od  dni
powszednich,

 wszystkie  święta  zaznaczone  w  kalendarium  muszą  być  świętami
obchodzonymi w Polsce,

 Strony informacyjne typu: dane personalne; skrócone kalendarium na

1000 sztuk



rok  2016,  2017,  2018;  święta  międzynarodowe;  planowanie
miesięczne;  plan  urlopów;  informacje  dla  podróżujących,  kalendarz
wieczny, odległości, strefy czasowe, miary wagi, telefoniczne numery
kierunkowe  –  świat  i  Polska;  wspólne  oświadczenie  o  zdarzeniu
drogowym itp.

 notatnik teleadresowy zintegrowany z blokiem,
 mapy  (Polska,  Europa,  Niemcy,  Czechy,  Słowacja,  Polska  -  mapa

administracyjna)
 ilość stron bloku dopasowana do kalendarium i  dodatkowych stron

informacyjnych
 na rewersach okładek (przedniej  i  tylnej)  2  wyklejki  (CMYK 4/0)  w

formacie 2 x wymiary 210x260 mm (+/- 10 mm), papier offset 130g,
 6 wklejek reklamowych co 2 miesiące,  CMYK 4/4,  format 210x260

mm (+/- 10 mm), papier offset 130g,
 projekty wyklejek i wklejek dostarczone przez Zamawiającego.

Okładka
 okładka  skóropodobna,  matowa  z  efektem  termoprzebarwienia

piankowana, kolor ciemna przygaszona czerwień/bordo do akceptacji
Zamawiającego, narożniki zaokrąglone

 okładka obszyta nitką w kolorze okładki,
 na okładce (froncie) tłoczenie: w prawym dolnym rogu napis Płock 

2017 /pole tłoczenia ok. 40x25mm/, w górnej części pośrodku logo 
Płocka /pole tłoczenia -średnica ok. 55 mm)

Tasiemka
 tasiemka dwustronnie drukowana o wym. 9 mm (+/- 1mm) w kolorze

czerwonym/bordowym  pod  kolor  okładki,  napis  Płock  w  kolorze
białym, powtórzony na całej długości tasiemki.


